
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ 2016/2017 SZALONEGO KRASNOLUDA 

 

I ORGANIZATORZY 

1) FUNDACJA SZALONY KRASNOLUD KRS 0000555496 – organizator główny. 

2) SZACHUŚ Krzysztof Budrewicz – współorganizator. 

3) UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn – współorganizator. 

4) Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy – współorganizator. 

 

II CEL 

1) Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród mieszkańców Olsztyna 

i województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2) Promowanie miasta. 

3) Nauka szachowego savoir-vivre. 

4) Przestrzeganie zasad fair play. 

5) Nauka zachowań w grupie. 

6) Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w Konkurencji Indywidualnej 

i Drużynowej. 

 

III TERMINY I MIEJSCE 

1) Zawody odbywać się będą w lokalu Fundacji Szalony Krasnolud, adres: ul. Kołobrzeska 30, 

10-430 Olsztyn. 

2) Pierwsza kolejka zostanie rozegrana w niedzielę 23.10.2016 r. i zostanie potraktowana jako 

I liga, na podstawie jej wyników organizatorzy przydzielą zawodników do odpowiednich 

lig. 

3) Kolejne kolejki rozegrane zostaną raz w miesiącu w soboty i niedziele o godz. 10.00. 

4) W soboty grać będą zawodnicy zaklasyfikowani do IV i III ligi, w niedzielę grać będą 

zawodnicy zaklasyfikowani do II i I ligi. 

5) Terminy kolejek: 

1. kolejka 23.10.2016 

2. kolejka 19-20.11.2016 

3. kolejka 21-22.01.2017 

4. kolejka 11-12.02.2017 

5. kolejka 18-19.03.2017 

6. kolejka 22-23.04.2017 

7. kolejka 13-14.05.2017 

6) Gala wręczenia nagród zostanie zorganizowana podczas Letniego Turnieju Szachowego 

w dniu 10.06.2017 roku. 

UWAGA!!! Potwierdzenie osobiste udziału w dniu turnieju na miejscu do godz. 9.45. 

 

IV SYSTEM ROZGRYWEK 

1) Dziewczęta i chłopcy grają razem. 

2) Wszyscy uczestnicy podzieleni zostaną na ligi. Podział zostanie dokonany po rozegraniu 

pierwszej kolejki (23.10.2016 roku). Liczba lig będzie zależała od ilości zawodników. 



 

3) Maksymalna liczba lig – 4. 

4) Zawodnicy nieuczestniczący w pierwszej kolejce przy zgłoszeniu się do rozgrywek będą 

traktowani jako nowozgłaszający się. 

5) Nowozgłaszający się do rozgrywek rozpoczynają grę (dotyczy sytuacji gdy zostaną 

wyodrębnione co najmniej trzy ligi, przepisy mają zastosowanie od drugiej kolejki): 

a) zawodnicy o rankingu minimum 1800 - w I lidze, 

b) zawodnicy o rankingu minimum 1600 - w II lidze, 

c) pozostali zawodnicy w III lidze bądź IV lidze – w zależności od ilości zawodników w 

poszczególnych ligach. 

6) Na prośbę zawodnika można dopuścić go do gry w niższej lidze niż ta, która jest mu 

przypisana, zgodnie z posiadaną kategorią (dotyczy zawodników nowozgłaszających się). 

7) Informacja o posiadanej kategorii będzie weryfikowana w Centralnym Rejestrze. 

8) Każdy zawodnik w jednej kolejce ligi może rozegrać maksymalnie jeden turniej (zagrać w 

jednej lidze). 

9) Zawodnik ma prawo do gry w lidze, do której go przydzielono decyzją organizatora. 

10) Zawodnik opuszczając kolejkę nie spada z ligi, w której miał prawo gry.  

11) W każdej kolejce rozgrywa się 7 rund, tempo gry P’15 (15 minut na partię dla zawodnika). 

Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt. 

12) W celu obiektywnego porównywania wyników zawodnicy: 

a) grający w I lidze otrzymują 10 pkt premii, 

b) zawodnicy grający w II lidze otrzymają 7 pkt premii, 

c) zawodnicy grający w III lidze otrzymają 4 pkt premii, 

d) zawodnicy grający w IV lidze otrzymają 1 pkt premii.  

13) Pierwsza kolejka zostanie potraktowana jako I liga – wszyscy uczestnicy otrzymają 10 pkt 

premii. 

14) Rozegranych zostanie 7. kolejek, do klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników. 

15) Kojarzenie zawodników komputerowe, kryteria kojarzenia zawodników z tych samych 

szkół zostaną ustalone przed pierwszą kolejką i zostaną ogłoszone przed pierwszą rundą 

dnia 23.10.2016 r. 

16) Zamknięcie list startowych – 15 minut przed rozpoczęciem gry. 

 

V UCZESTNICY 

1) W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych  z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. 

2) Liczba miejsc ograniczona do 80 osób. Decyduje data zgłoszenia. 

3) Zasady podziału na ligi po rozegraniu pierwszej kolejki. 

4) Przydział zawodników na ligi (obowiązujący od drugiej kolejki) zostanie dokonany na 

podstawie ilości uczestników oraz tabeli wyników pierwszej kolejki. O podziale na ligi 

organizator powiadomi uczestników przed drugą kolejką, poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej. 

 

VI KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

1) Będą prowadzone osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych: 

a) szkoły podstawowe, 

b) gimnazja, 



 

c) szkoły ponadgimnazjalne. 

2) O kolejności miejsc decyduje: 

a) suma 5. najlepszych wyników zawodnika, 

b) wynik procentowy, 

c) ilość rozegranych turniejów. 

 

VII KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

1) Będą prowadzone trzy klasyfikacje osobno dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2) Drużyna może liczyć dowolną ilość osób, wynik drużyny w danej kolejce stanowi suma 

punktów uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników, w tym przynajmniej 1 dziewczynkę. 

3) Do końcowej klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników drużyny. 

4) O kolejności miejsc decyduje: 

a) suma 5. najlepszych wyników drużyny, 

b) 6. wynik drużyny, 

c) 7. wynik drużyny. 

 

VIII ZASADY AWANSU I SPADKU  

(obowiązują przy utworzonych czterech ligach, obowiązują od drugiej kolejki) 

 

Liga awans Spadek 

I - 10% 

II 15% 15% 

III 18% 18% 

IV 20% - 

 

IX NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1) Na zakończenie Ligi wyróżnieni zostaną zawodnicy zajmujący: 

a) miejsca I-III wśród szachistek szkół podstawowych, 

b) miejsca I-III wśród szachistów szkół podstawowych, 

c) miejsca I-III wśród szachistek szkół gimnazjalnych, 

d) miejsca I-III wśród szachistów szkół gimnazjalnych, 

e) miejsca I-III wśród szachistek szkół ponadgimnazjalnych 

f) miejsca I-III wśród szachistów szkół ponadgimnazjalnych, 

2) Na zakończenie Ligi wyróżnione zostaną: 

a) najlepsza drużyna na poziomie szkół podstawowych, 

b) najlepsza drużyna na poziomie szkół  gimnazjalnych, 

c) najlepsza drużyna na poziomie szkół ponadgilmnazjalnych. 

3) Dla zwycięzców konkurencji indywidualnych przewidziane są medale, zaś zwycięskie 

drużyny otrzymają puchary. 

4) Pierwsza 40. zwycięzców otrzyma nagrody w postaci gier „bez prądu”. 

5) Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 

 

 



 

X WPISOWE 

1) Obowiązuje wpisowe w wysokości 10,00 złotych z góry za całą Ligę. 

2) Wpisowe płatne jest gotówką w dniu pierwszego turnieju danego uczestnika. 

 

XI ZGŁOSZENIA 

1) Zgłoszeń uczestników można dokonywać: 

a) mailowo fundacja@szalonykrasnolud.pl lub 

b) poprzez system ChessArbiter na http://www.chessarbiter.com/turnieje.php. 

2) W związku z ograniczoną liczbą miejsc o wpisaniu na listę uczestników decyduje data 

zgłoszenia, jednocześnie uczestnictwo w turnieju będzie możliwe po potwierdzeniu 

osobistym udziału w dniu rozgrywek do godziny 9.45. 

 

XII Wzięcie udziału dziecka w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Komunikatu oraz: 

1) Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby 

niepełnoletniej w Szkolnej Lidze Szachowej 2016/2017 Szalonego Krasnoluda na zasadach 

określonych w Komunikacie organizacyjnym. 

2) Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych 

osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Szkolnej Ligi Szachowej 2016/2017 

Szalonego Krasnoluda oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu 

przeprowadzenia. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na 

przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

3) Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań 

filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Szkolnej Ligi Szachowej 

2016/2017 Szalonego Krasnoluda zarejestrowanych podczas oraz wyrażeniem zgody 

rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach 

internetowych organizatorów Szkolnej Ligi Szachowej 2016/2017 Szalonego Krasnoluda, 

na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach 

sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu 

Szkolna Liga Szachowa 2016/2017 Szalonego Krasnoluda oraz związanych z działalnością 

statutową Fundacji Szalony Krasnolud. 

 


